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 النحو العربي وأساليب الترغيب فيه
 سلوى محمد أحمد عزازي/ د

تقداته، ويعبر به عما يجول           اللغة وعاء يصب فيه اإلنسان أفكاره، ومع               
بخاطره من تصورات ومعان، فحواس اإلنسان تستقبل المثيرات الحسية                  

وتتفاعل مع ما بها من عواطف، وانفعاالت وخبرات،           ) مسموعة/ مرئية  (
، وتنشأ المدرآات      )استماع، آالم، قراءة، آتابة        (فتتكون مهارات اللغة         

برها بعض أساتذة التربية       وتتراآم الخبرات من خالل المالحظة التي يعت            
الفن الخامس من فنون اللغة، آما أن اللغة من أهم المعايير التي تقاس بها                     

 0حضارة األمم من حيث التأثير، والتأثر
    وتكتسب اللغة العربية أهميتها من آونها لغة القرآن الكريم، وعلى من                      

 النحو الذي    يرغب فهم القرآن اإللمام بها، وحتى يتثنى له ذلك عليه بفهم                   
أهم علوم العربية على اإلطالق؛ ألن استقامة الكالم ،              يعتبره بعض النقاد      

والقراءة ، وسالمة الكتابة، وفهم المراد من النص متوقف على علم النحو،                
وهذا ليس لغيره من علوم العربية، فمن خالله يستطيع المرسل توضيح ما                 

 تأثيرا في اآلخرين، ولذلك قال    يريده للمستقبل، وإذا تمكن من ذلك آان أآثر         
 :ابن حيوس

إذا أنشدت آادت لفرط بيانها    تعيها القلوب قبل وعي المسامع  
    والنحو ليس غاية في حد ذاته ألن االتجاهات الحديثة في تدريس اللغة                       

؛ فاإلنسان يسمع   )استماع، آالم، قراءة، آتابة   (تدرسها على أنها فنون متتالية    
فهم، ويقرأ ليتحدث بطالقة، ويكتب ليحتفظ بحديثه، ومن            لَيفهم، ويتحدث ليُ   

المالحظ أن النحو لم يدخل في أرآان هذه المتوالية، ولكنه وسيلة لضبط                      
الكالم، وصحة النطق والكتابة، فهو المايسترو الذي ينظم العالقات بين                      

 0فنون اللغة جميعها
مستوى     وعلى الرغم من هذه األهمية تعالت الصرخات من ضعف ال                        

اللغوي عامة، ومستوى التالميذ في النحو خاصة، وقد يعود هذا الضعف                   
 :إلى عدة أسباب منها

حرص جامعي النحو على جمع آل ما قيل عن النحاة، جعل المادة                     .1
مليئة بالحشو الممل، والمعجز حينما يطلب من التلميذ اإللمام بآراء                

 0بهالنحاة، فيطالب التلميذ بحفظ الرأي مع اسم صاح
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حرص بعض المعلمين على التكسب من النحو جعلهم يفرطون في                  .2
جمع الغريب المهجور منه، إما بسبب تعرف أبعاده ، أو بسبب                           

 0تعجيز غيرهم حتى تظهر براعتهم
تجاهل اللغة الفصحى والتعامل بالعامية في المجتمعات العربية، مما             .3

 0أدى إلى استغراب العربية بين أبنائها
ر بجفاء مادة النحو لبعد أمثلتها عن الواقع، حيث يعاب على                   الشعو .4

 : النحاة ذآر زيد وعمر،وفي ذلك قال إعرابي ألحد النحاة
 وال فيه أرغب00ال  لست للنحو جئتكم
 حيث ما شاء يذهب  خل زيدا لشـأنه 

 0حرص بعض المعلمين أن يحفظ التلميذ القاعدة واألمثلة دون فهم .5
 آيف يمكن تذليل هذه الصعوبات؟: نفسه اآلنوالسؤال الذي يطرح 

شق خاص بواضعي المناهج، وهذا يحتاج إلى فرق                : واإلجابة لها شقان    
عمل الختيار المادة السلسة بعيدا عن آثرة اآلراء، فمثال في حالة اجتماع                   
االسم مع اللقب إن آانا مفردين بدال من قول قال الكوفيون والزجاج  يجوز                

يجب : ، ويجوز إضافة االسم للقب، وقال البصريون                إتباع اللقب لالسم     
: اإلضافة، فيكون التلميذ مطالب بحفظ آل رأي لصاحبه، يقال هناك رأيان              

الرأي األول يجوز إتباع اللقب لالسم، ويجوز إضافة االسم للقب، والرأي                 
يجوز إتباع اللقب لالسم، ويجوز       : الثاني يجب اإلضافة، واألفضل أن يقال       

 للقب فقط، وبذلك يعفى التلميذ من حفظ الرأي لصاحبه، آما                  إضافة االسم 
يحتاج أيضا اختيار الوسائل وطرائق التدريس وتدريب المعلمين عليها، وقد          
يتضمن ذلك مسرحة بعض قواعد النحو، أو صياغتها على شكل أشعار                      

 0سلسة يمكن تلحينها وترديدها مع األطفال
تعلم قاصرا على المدرسة وحدها،       والشق الثاني خاص باألسرة، فلم يعد ال         

ولكن يجب أن يكون هناك تفاعل بين المدرسة والمجتمع بما فيه األسرة،                    
 :وفيما يلي بعض األساليب التي يمكن من خاللها تذليل هذه الصعوبات

 :أساليب تذليل صعوبات النحو
وجود القدوة الحسنة من اآلباء، فإذا آان األب متمكنا من اللغة                             .1

لها في حياته العملية رغب الطفل في تقليده، ويمكن لآلباء              مستخدما  
ذلك من خالل آثرة القراءة، ومناقشة المادة المقرؤة أمام األطفال،                  
ويمكن لآلباء افتعال مشادة آالمية بسبب مسألة نحوية وتوضيح                      
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 لألم  جعل النحو وظيفيا باستخدامه في مواقف الحياة المختلفة، فيمكن           .2
من خالل سيرها مع الطفل في الشارع أن تعلمه طريقة إلقاء األسئلة               

ما هذا؟   : واإلجابة عنها، فقد تشير بيدها إلى القطار وتقول للطفل                 
فيجيب الطفل قطر، فتقول له ال ، هذا قطار، وبالطريقة ذاتها يمكن                  
أن تعلم الطفل الفرق بين النكرة والمعرفة، حيث تأتي بقطة مرباة في             
المنزل، وتشير إلى قطة أخرى موجودة في الشارع، وتسأله ما هذه؟             
وما هذه؟ فيقول القطة أو قطتي، وقطة، فتقول له ما الفرق بينهما                       
وتوضح له أنه الحق ال التعريف بقطته أو أضافها لنفسه؛ ألنه                            
يعرفها فهي معرفة بالنسبة له، أما القطة الثانية فلم تلحق بها أل                           

 يعرفها فهي نكرة بالنسبة له، ويمكن إتباع الطريقة              التعريف ألنه ال   
ذاتها في تعليم الطفل أسماء اإلشارة والضمائر، واألعداد وغيرها من          
القواعد، واألهم من ذلك استخدام األسماء التي ترد في األمثلة من                     
البيئة المحيطة فإذا آان للطفل أخ اسمه أحمد حينما يعود من المدرسة            

 0مد من المدرسةتقول األم عاد أح
 تعويد الطفل على فهم معنى الجملة أوال حتى يستطيع إعرابها، وال                 .3

مانع من توضيح أرآان الجملة الفعلية، والجملة االسمية، وعرض                 
 :بعض الجمل عليه آالتالي

 أآل فهمي األسد
 أآل األسد فهمي

ما الفرق بين الجملتين من حيث اإلعراب، وتوضح له أن                   : وتقول له  
في الجملة األولى مفعول به مقدم ألن المفعول به هو ما                 " فهمي "آلمة

وقع عليه فعل الفاعل، وليس من المنطقي أن يأآل فهمي األسد، ولكن                    
المنطقي أن يأآل األسد فهمي، أما فهمي في الجملة الثانية، فإعرابها                      

َباِدِه  إنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن عِ           :"مفعول به، وآذلك الحال في قوله تعالى             
فالمنطق يقتضي أن يخشى العلماء من اهللا تعالى، فالعلماء فاعل            "الُعَلَماُء

0 

3 



استغالل هواية الطفل في ترغيبه في النحو، فإذا آان الطفل يحب                      .4
الرسم، تعرض األم عليه مجموعة من الصور المرتبطة ببعضها ،                 

أن وتطلب منه التعليق عليها بكتابة جمل، أو آلمات، والعكس يمكن               
تعرض عليه قصيدة أو قصة وتطلب منه رسم صورة لها، وإذا آان                
الطفل يحب األلعاب يمكن أن تأتي له باأللعاب اللغوية مثل المكعبات             
المكتوب عليها آلمات، وتطلب منه تكوين جمل، وتحدد                                         

،ثم تنظر لما آتبه، وتوضح له ما إذا آانت الجمل          )فعلية/اسمية(نوعها
، وإذا آانت غير مفيدة       " آالما"ت مفيدة سميت     مفيدة أم ال، فإذا آان      

، ويمكن أن ترسم جدوال وتضع فيه آلمات لها عالقة                    "آلم"سميت
 :ببعضها آالتالي

اعرض الجدول على األطفال، واطلب منهم حفظ ما به من                    •
آلمات، واعطهم فرصة تأملها، ثم امح الكلمات من الجدول، واطلب                

ة أخرى مصنفة، افحص آتاباتهم،       منهم آتابة الكلمات في الجدول مر        
ونوه عن أن آل منهم أعاد تصنيف الكلمات طبقا لمحك يعرفه، مثل                   

 :الزمن أو المعنى أو نوع الكلمة

األسبوع المتكلم مارس     تعبير

السامع تفكير تعلم     الثقافية

القارئ الباآر تخيل     الصحية

فكر الكاتب  االجتماعية   الصباح
تفاصيل النفسية العب     ضيالما

ناقش مع الطفل سبب اختيار الكلمات، وتكون اإلجابة في اختيار الكلمات                  
 :المتعلقة ببعضها آالتالي

الصباح الباآر الماضي    األسبوع

تفاصيل تخيل تفكير     تعبير

االجتماعية الصحية النفسية   الثقافية

الكاتب القارئ السامع     المتكلم
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فكر مارس العب     تعلم

وإذا آان الطفل يحب الشعر، ترسم له جدوال، وتضع فيه آلمات بيت الشعر              
 :غير مرتبة آالتالي

أعد ترتيب الكلمات الموجودة في الجدول التالي لتعرف ما قاله                           •
 :الشاعر

بديع يـاقف أريك تلك حتى

سـاِر الطبيعة الباري بنا   صنع
 :يشعر الطفل بالسعادة حينما يصل للترتيب السليم للبيتوس

 حتى أريك بديع صنع الباري  تلك الطبيعة قف بنا يـا سـاِر
توقف األم في قراءة القصص للطفل عند بعض الكلمات، وتظاهرها              .5

أنها ال تعرف معناها، ثم تجرد الكلمات، وتكشف عنها في المعجم                    
الكشف عن الكلمات في المعجم         أمام الطفل، حتى يشعر الطفل أن             

يحل له مشكلة فهم الكلمات الغامضة في القصة التي يرغب تتبع                        
 0أحداثها، ويعرف طريقة الكشف في المعجم

 :يمكن لألم أن تكتب في ورقة الجملة التالية .6
 هذه سيدة الغناء العربي

 :وتضع مجموعة من البدائل مثل
  أم آلثوم- فايزة -وردة

ال سيدة الغناء العربي بأحد البدائل، وبعد أن يجيب                 وتطلب منه استبد    
إذا قلنا هذه سيدة الغناء العربي أم آلثوم، نعرب أم آلثوم بدل                  : تقول له 

من سيدة الغناء العربي حيث جاز استبدالها بها، ولم تتأثر الجملة ألن                     
 0سيدة الغناء العربي هي ذاتها أم آلثوم 

فة في معرفة ضبط أواخر الكلمات،        استغالل برامج الكمبيوتر المختل     .7
فيمكن لألم أن تتظاهر بإعراب أية من القرآن، وتطلب من الطفل                      
البحث لها في برنامج إعراب القرآن الكريم عما إذا آان إعرابها                       
صواب أم خطأ، ألن ذلك يعوده االستعانة بهذه البرامج، ويشعره                      

 0ليهابالبهجة حيث حل لوالدته المشكلة، ووضح لها ما غمض ع
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استغالل حب الطفل للشعر والقصص، والوقوف عند بعض ألفاظ                   .8
 0الشعر أو القصة محاولة إلعرابها، وتوضيح وزنها

إدخال بعض المادة النحوية في آلمات األغاني التي تغنيها األم للطفل            .9
 0لمحمد فوزي" ب أ " في المنزل مثل أغنية 

 تدريبات نحوية
 : أدوات الربط:التمرين األول

: هناك أدوات للربط بين الجمل، وهي ما يسمى بحروف العطف مثل                      •
الواو، والفاء، وثم، وأو، وبل، ولكن، وحتى، وإنما، وهناك أدوات للربط                   

من، إلى، عن، على، في،      : وهي ما يسمى بحروف الجر مثل      : بين الكلمات 
  0الكاف، الالم، الباء

ن خالل تتابع الكلمات،    وهناك ربط يحدث من خالل التجاور الذي يتحقق م          
والجمل، ويحدث بأن تشير في الجملة التالية إلى آلمة موجودة في الجملة                   

مثل الهاء، واو الجماعة، ألف االثنين،      )  الضمير العائد على آلمة     ( السابقة  
والروابط االنتقالية مثل، إذن، هكذا، ومن ثم، مثال، على سبيل المثال، على              

لحد، على الجانب اآلخر، ثم بعد ذلك، عالوة على          سبيل اإليضاح، إلى هذا ا    
ذلك، فضال عن، بالمثل، باإلضافة إلى، إضافة إلى، آذلك، أخيرا، أيضا،                 
في النهاية،  لذلك، بسبب ذلك، ختاما، تلخيصا، خالصة القول، هكذا، وفقا                
لذلك، على ذلك، بمعنى آخر  في آلمات أخرى، من الناحية األخرى، ومع                 

من ذلك، على الرغم من ذلك، على العكس تماما، ال يزال،                 ذلك،  بالرغم     
 0حتى اآلن، آيفما، مهما، من ناحية أخرى، فوق ذلك

 
 
 

 :  النص المعروض على شاشة الكمبيوترتابع
أرض ذات نخيل،   00 طريقه 00      يحكى أن عبد اهللا بن جعفر مر                

 نزل يستريح 
 رض غالم أسودآان راعي األ00

أخرج له الغالم      00الغالم،00دنا00دخل آلب إلى هذه األرض           
 التهمه 00رغيفا؛
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 0 تكررت هذه العملية00الكلب سريعا،
 آل يوم؟0000آم طعام: سأل الغالم00    قام عبد اهللا

 0 ثالثة أرغفة00هو ما رأي: قال
 لماذا أعطيتها آلها للكلب؟: قال00تعجب عبد اهللا،00  

 ليست أرض آالب، عرفت أن الكلب         00 سيدي إن أرض    يا:    قال    
 جاء من مكان

 0 بعيد، هو جائع، آرهت أن أرده رحمة به
 هل ستقضي يومك آله دون طعام؟:     قال عبد اهللا

 0نعم: قال
    أعجب به عبد اهللا، واشترى ـ هو النخل ـ أعتقه، وهب له األرض                 

0 
 ـ ماذا فهمت من هذه القصة؟1س 
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    فأعجب به عبد اهللا، واشتراه ـ هو والنخل ـ وأعتقه، ووهب له                          
 0األرض آلها

 0نعم: قال
 هل ستقضي يومك آله دون طعام؟:  فقال عبد اهللا   

 0 بعيد، وهو جائع، فكرهت أن أرده رحمة به

يا سيدي إن أرضنا ليست بأرض آالب، فعرفت أن الكلب               :    قال     
 جاء من مكان

 ولماذا أعطيتها آلها للكلب؟: وقال له!     فتعجب عبد اهللا 
 0هو ما رأيت ثالثة أرغفة: قال

 آم طعامك في آل يوم؟:     فقام عبد اهللا، وسأل الغالم

    فدخل آلب إلى هذه األرض ودنا من الغالم، فأخرج له الغالم                          
 0عمليةرغيفا؛ فالتهمه الكلب سريعا، وتكررت هذه ال

    يحكى أن عبد اهللا بن جعفر مر في طريقه على أرض ذات نخيل،                  
 فنزل يستريح وآان راعي األرض غالم أسود

 :صة مرة أخرى والحظ الفارقواآلن تابع الق



  ـ2س
أ ـ ما الذي اختلف في هذه القصة؟ اآتب األدوات التي جعلت القصة تختلف              

0 
............................................................................................

............................................................................................
.. 

 ب ـ ما اسم األدوات التي استخرجتها؟ 
ـ أدخل أدوات الربط التي أتيت بها في جمل من إنشائك بحيث تكون بها              3س

 مكانموضوعا متماسكا بقدر اإل
 اقرأ القصة التالية وضع أدوات الربط في أماآنها الصحيحة مكان                  - 4س

 :النجمة
  الذي- ف – ثم – أو -و

:  رسالة مكتوبة في شهر شعبان، فقال          وصل إلى عمر بن الخطاب         �
 الذي هو آت        أي شعبان هذا هو الذي نحن فيه                      جمع  الصحابة - 

إن األموال قد آثرت، وما قسمناه غير مؤقت                :  وقال  -رضي اهللا عنهم       
"الهرمزان"  قال له ملك األهواز       فكيف التوصل إلى ما يضبط به ذلك؟        

توح فارس وحمل إلى عمر،        آان  قد أسر عند ف               اسلم على يديه إن 
، ويسندونه إلى من غلب عليهم األآاسرة           "ماه روز " للعجم حسابا يسمونه   

، واستعملوه في وجوه التصريف، ثم شرح لهم آيفية                      "التاريخ"ومعناه   
 قال لهم عمر ضعوا للناس تاريخا يتعاملون عليه، وتصير           استعمال ذلك   

 0أوقاتهم فيما يتعاطونه من المعامالت مضبوطة
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 :الهمزة في وسط وآخر الكلمة: التمرين الثاني

    درست سابقا الهمزة في أول الكلمة وللهمزة حالتان بعد ذلك تتضحان                       
 -:من الجدول التالي

خر الكلمةالهمزة في آ   الهمزة في وسط الكلمة

يناسب ترسم الهمزة تبًعا لما 
الحرف السابق عليها؛ فإن آان 
الحرف السابق ساآنا آتبت على 

، )الصحراء، العبء(السطر مثل 
وإن آان مضموما آتبت على واو 

وإن آان ) تباطؤ،يجرؤ: (مثل
: مفتوحا آتبت على األلف مثل

وإن آان مكسورا آتبت ) أبطأ(
).َبِرئ: (على ياء مثل

الهمزة في وسط الكلمة تكتب تبًعا لقوة 
 .حرآتها وحرآة الحرف الذي قبلها

وأقوى الحرآات الكسرة، ويناسبها 
، ثم )ِبئر:(رسم الهمزة على ياء أو نبرة

: يليها الضمة ويناسبها الواو مثل
، ثم يليهما الفتحة ويناسبها )سؤال(

 ).سأل(األلف مثل 

 

ة في الجدول السابق تأمل النص                من خالل فهمك للمعلومات الوارد                 
القرآني التالي، واآتب الكلمات التي بها همزات في الجدول الذي يليه،                         

 :موضحا سبب آتابة الهمزة بالصورة التي هي عليها
 
 
 

 
ن ُتِصيُبوا َقْومًا ِبَجَهاَلٍة    َيا َأيَُّها اَلِذيَن آَمُنوا إن َجاَءُآْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيَُّنوا أَ         

واْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل اللَِّه َلْو         ) 6(َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِميَن         
ُيِطيُعُكْم ِفي َآِثيٍر مَِّن اَألْمِر َلَعِنتُّْم وَلِكنَّ اللََّه َحبََّب إَلْيُكُم اإليَماَن وَزيََّنُه               

َه إَلْيُكُم الُكْفَر واْلُفُسوَق واْلِعْصَياَن ُأْوَلِئَك ُهُم الرَّاِشُدوَن         ِفي ُقُلوِبُكْم وَآرَّ  
وإن َطاِئَفَتاِن ِمَن     ) 8(َفْضًال مَِّن اللَِّه وِنْعَمًة واللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم                 ) 7(

الُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما َفإن َبَغْت إْحَداُهَما َعَلى اُألْخَرى                     
َفَقاِتُلوا اَلِتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء إَلى َأْمِر اللَِّه َفإن َفاَءْت َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما                

إنََّما الُمْؤِمُنوَن إْخَوٌة     ) 9(ِباْلَعْدِل وَأْقِسُطوا إنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُمْقِسِطيَن              
َيا َأيَُّها اَلِذيَن    ) 10(ُتْرَحُموَن  َفَأْصِلُحوا َبْيَن َأَخَوْيُكْم واتَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم           

آَمُنوا ال َيْسَخْر َقْوٌم مِّن َقْوٍم َعَسى َأن َيُكوُنوا َخْيرًا مِّْنُهْم وال ِنَساٌء مِّن                 

9 



 
 
 
 

سبب رسمها نوع الهمزة الكلمة

   

   

   

   

   

 :تكوين آلمات:  الثالثالتمرين

 :س ـ آون من الحروف الموجودة في الجدول ما يلي
              0ـ اسما معربا
 0ـ اسما مبنيا
          0ـ فعال معربا
 0ـ فعال مبنيا

ك ي ك ل      غ
س ف ي م     ت
ر ل خ هـ     ي
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ت س ك ر     ع

 محاضرة ألقيت في قصر ثقافة أبو آبير
 8/3/2006يوم األربعاء الموافق 
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